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‘t Infootje
Strapdag
De strapdag was een succes. De school kleurde fluo.
We stapten, trapten of fietsten naar school en creëren zo een autoluwe
schoolomgeving.
Mogen we het parkeren op het kerkplein verder promoten zodat het verkeer rond
de school miniem wordt? Het is de bedoeling dat de kinderen verder hun
fluohesje dragen tijdens de donkere dagen.
Nu en dan gebeurt er nog een onverwachte controle.
Kleuters kunnen zo een stempel verdienen en
wanneer hun spaarkaart vol is mogen ze iets
kiezen uit het fluowinkeltje.
Wanneer alle kinderen van de klas in het
lager hun fluojas aanhebben, verdient de klas
een smiley.
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Wanneer de klaskaart vol is, komt er ook een
beloning voor de hele klas
vb. 10 minuten langer speeltijd, een stukje film bekijken,…...
Tijdens de Week van de Mobiliteit zetten we de strappers in de schijnwerpers,
omdat ze het verdienen, en ter inspiratie voor anderen die niet vaak genoeg of
nooit het fiets-en voetpad gebruiken.

Ingang school
We denken eraan om de toegang van de school terug te verleggen naar de
vroegere parking, dit voor de veiligheid van de kinderen.
Het is vanuit de gemeente niet mogelijk om een zebrapad
te schilderen ter hoogte van de huidige ingang, daar er
aan de overkant garages zullen komen. We hopen dat er
vlug een poort hangt aan de inkom van de vroegere
parking zodat we de toegang van de school terug naar
daar kunnen brengen.
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Saved by the bell
Leerlingen zijn wel eens opgelucht als ze de schoolbel horen, dan begint de speeltijd, of de
middagpauze, of gewoon de les. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen die klassieke
bel zelden of nooit.
Daarom roepen we alle kinderen op om op donderdag 5 oktober een heel bijzondere
(school)bel (van koebel tot bellenkransje) mee te brengen en te laten luiden.
Saved by the bell is een symbolische actie.
We denken aan de kinderen en jongeren
* die geen kansen krijgen om naar school te gaan;
* die geen toegang hebben tot goed kwaliteitsvol onderwijs.
We denken aan de leerkrachten die in moeilijke omstandigheden moeten lesgeven.

De cijfers over de huidige situatie van onderwijs in de wereld zijn nog altijd alarmerend:
* maar liefst 61 miljoen kinderen hebben om allerlei redenen geen toegang tot basisonderwijs;
* 250 miljoen kinderen kunnen niet lezen, niet schrijven en niet rekenen.
Toch heeft de helft van hen 4 jaar lagere school gevolgd.
* 60 miljoen jongeren kunnen niet naar het lager secundair onderwijs.
* En 142 miljoen jongeren gaan niet tot hun 17de naar school.
Toch staat er in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens dat elke persoon recht heeft
op onderwijs. In het jaar 2000 hebben de Verenigde Naties met de Millenniumdoelstellingen het
engagement uitgesproken om alle kinderen in de wereld gratis basisonderwijs te garanderen.
De toegang tot onderwijs is wereldwijd sterk verbeterd, maar toch moet daar verder aan gewerkt
worden. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan, ook de kwaliteit van
de aangeboden lessen in aangepaste infrastructuur verdient de aandacht.

Donderdag 5 oktober doen we mee met Saved by the bell. We zetten die dag onze leerkrachten in
de bloemetjes en geven hen een daverend applaus voor hun inzet voor onze school.

Oog voor lekkers
Het nieuwe fruitproject ’Oog voor lekkers’ start op dinsdag 10 oktober.
Net zoals vorig schooljaar krijgen de kinderen op dinsdagvoormiddag een stuk fruit of groentjes op
school aangeboden.
Voor de andere dagen mogen de kinderen zelf een stuk fruit, groentjes, noten of een boterham
meebrengen van thuis.
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Kalender OKTOBER 2017 — enkele belangrijke data
Maandag 2 oktober:

Maandsluiting
MuVo

Dinsdag 3 oktober:

Personeelsvergadering, geen studie

Woensdag 4 oktober:

Bezoek van muzikanten op school
Werelddierendag

Donderdag 5 oktober:

Dag van de leerkracht
1ste en 2de leerjaar naar het bos
‘Saved by the bell’

Vrijdag 6 oktober:

Zwemmen
Concert in de kerk - 20u

Zondag 8 oktober:

Gezinsviering - 9u

Maandag 9 oktober:

Week van het bos

Woensdag 11 oktober:

College van directeurs, directeur niet op school

Donderdag 12 oktober:

5de en 6de leerjaar naar de milieuboot
Nascholing voor juf Hanne, juf Els V. en juf Nadine - NM

Vrijdag 13 oktober:

Zwemmen

Zaterdag 14 oktober:

Hiep hiep hoera… juf Hanne wordt 32 jaar!

Maandag 16 oktober:

MuVo
Jongste kleuters naar het bos
Observatie kleuters

Dinsdag 17 oktober:

Donderdag 19 oktober:

Pedagogische studiedag
Geen school voor de kinderen!

Vrijdag 20 oktober:

Zwemmen
Dag van de jeugdbeweging

Zaterdag 21 oktober:

Eerste communiebeurs in kerk Ardooie - 14u

Maandag 23 oktober:

5de en 6de leerjaar naar Diksmuide
in het kader van de oorlog
Studente in de klas van juf Carine en juf Evelien

Dinsdag 24 oktober:

Vaccinaties voor 1ste en 5de leerjaar - NM

Woensdag 25 oktober:

College van directeurs, directeur niet op school

Donderdag 26 oktober:

Consult voor het 5de leerjaar in het CLB

Vrijdag 27 oktober:

Maandsluiting
Zwemmen

Maandag 30 oktober:

Start van de herfstvakantie
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Pedagogische studiedag
Op 19 oktober is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten.
Onze school wordt meegenomen in de filosofie van ‘maak je speelplaats 50 tinten groener’.
Heel wat wetenschappelijke studies wijzen op het belang van natuur in de schoolomgeving, zowel
voor de ontwikkeling van de kinderen in het algemeen als voor hun kennis van het milieu.
Veel kinderen en jongeren lijden aan een ‘natuurtekortstoornis’.
Een avontuurlijke en natuurlijke speelplaats biedt tal van positieve effecten: minder ongelukken,
meer speelkansen, minder negatief gedrag zoals pesten,… .
Hopelijk kan ook onze school hieraan bijdragen, door onze speelplaats te verruimen met de parking
van vroeger en het vergroenen van de bestaande speelplaats.
We zijn ook op zoek naar ouders die graag een handje
meehelpen bij het aanleggen van een groene
schoolomgeving.
We hopen met dit project ook wat subsidie los te peuteren bij
de provincie.

Wist je dat… ?


we met de hele basisschool maandelijks een maandsluiting in de polyvalente
ruimte van de nieuwe kleuterschool houden? Daarin worden verjaardagen, afspraken,
Axenroos in de kijker gezet. Er worden ook complimenten uitgedeeld aan bepaalde leerlingen
en de klas die op de rustigste manier naar de klas stapte gedurende de voorbije maand krijgt de
kamelentrofee.



op donderdag 12 oktober de tweede vergadering van het oudercomité plaatsvindt?
U maakt kennis met deze vrijwilligers in een volgende infootje.
Wie er al van in ’t begin bij wil zijn , mag op donderdag 12 oktober om 20u met plezier
aansluiten. U komt terecht in een toffe groep die graag een tandje bijsteekt voor de school, de
kinderen en de ouders. Contact: oudercomite@vbdehorizon.be
Je kan hun activiteiten ook volgen op hun facebookpagina.

‘t Infootje

Pagina 4

